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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP HSV-CATCH 
 

Achternaam : Voorletters : 

Roepnaam : Man / Vrouw* 
 

Geboortedatum : 
  

Adres : 
  

Postcode : Woonplaats : 

Email adres : Telefoonnummer : 

Email adres 

Ouder/verzorger 

: Voor leden onder 16 jaar hebben wij ook het email 

adres nodig van ouder/verzorger. Dit kan anders zijn 

dan het email adres van het betreffende lid zelf. 

 

Ik meld me aan voor 

□ Spelend Lid Honkbal □ Spelend Lid Softbal □ Spelend Lid Beeball 

□ Niet-Spelend Trainingslid □ Verenigingslid □ Club van 50 

 

Eerder spelend lid geweest van vereniging aangesloten bij de KNBSB?  Ja/Nee* 

Zo ja, welke vereniging(en): 

 

Met het ondertekenen van dit formulier geef je de vereniging HSV Catch toestemming om uw 

persoonsgegevens te verwerken. Op http://www.hsv-catch.nl/data-privacy-statement/ staat 

beschreven op welke wijze HSV Catch omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens. 

Ondergetekende is het eens met de bijgevoegde kernwaarden van HSV Catch en wil graag lid van 

de vereniging worden en zal aan de contributieverplichtingen (https://www.hsv-

catch.nl/contributie/) voldoen. 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Voorletters + Naam  

(Ouder of voogd bij minderjarige) 

 

   

Datum                   Handtekening: 

 

 

 

 

http://www.hsv-catch.nl/data-privacy-statement/
https://www.hsv-catch.nl/contributie/
https://www.hsv-catch.nl/contributie/
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AUTOMATISCHE INCASSO MACHTIGING HSV-CATCH 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Honk- en 

Softbalvereniging Catch te Leidschendam-Voorburg om van zijn/haar hieronder 

genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie van de vereniging.  

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hieronder op dit formulier 

is vermeld 

 

IBAN-nummer:  

NB: Alleen NL IBAN nummer kan worden gebruikt voor automatische incasso 

 

Voorletters + Naam: 

 

Adres: 

 

Postcode: 

 

Woonplaats: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

Regeling voor automatische incasso: 

• De automatische incasso van de jaarcontributie en vindt plaats in 10-maandelijkse 

termijnen. 

• Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u acht weken de tijd 

om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 

• U kunt te allen tijde uw machtiging weer intrekken. Dit kan door een kort 

briefje met het verzoek daartoe te richten aan de Penningmeester 

(penningmeester@hsv-catch.nl) van HSV-Catch.  

mailto:penningmeester@hsv-catch.nl
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KERNWAARDEN HSV-CATCH 

 

Catch is een honk- en softbalvereniging met als belangrijk doel alle leden een veilige 

thuishaven te bieden, een plek waar ze altijd terecht kunnen en waar iedereen bij 

elkaar betrokken is. Word je lid van onze vereniging dan sta je positief tegenover de 

volgende gedachten: 

 

"Communicatie 

Openheid in de communicatie wordt in de vereniging als zeer belangrijk gezien. 

Daarom stellen we voor om ideeën en standpunten gelijk te bespreken met de 

betrokken personen." 

"Aandacht 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen aandacht voor elkaar heeft. Hieronder 

verstaan wij in ieder geval aandacht vanuit het bestuur naar de leden, 

aandacht voor alle teams, aandacht voor elkaars belevingen en prestaties.  

En natuurlijk ook aandacht van de ouders voor de sportende kinderen." 

"Thuishaven 

De vereniging is voor iedereen een veilige thuishaven. 

Dit gebeurt door iedereen het gevoel te geven altijd welkom te zijn 

en elkaar te respecteren." 

"Cultuur 

Een sociale sportcultuur is de basis om voor alle leden een gezonde en veilige 

omgeving te waarborgen. Dit houdt in dat er niet in het clubhuis gerookt wordt 

en dat iedereen met elkaar zorgt voor een schone omgeving." 

"Hulpvaardig 

Aangezien betrokkenheid één van de speerpunten van de vereniging is, is het 

vanzelfsprekend dat leden en ouders van jeugdleden bereid zijn mee te helpen om de 

vereniging op alle gebieden draaiende te houden." 
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De formulieren - het inschrijvingsformulier en het incasso machtigingsformulier - 

dienen elektronisch en ondertekend te worden opgestuurd naar 

 ledenadministratie@hsv-catch.nl 

 

 

 of te worden opgestuurd naar 

 HSV Catch  

t.a.v. Ledenadministratie 

Groene zoom 6  

 2491 EH Den Haag 

 

 

 

mailto:ledenadministratie@hsv-catch.nl

